
:تاریخ امکتحان بسمــه تعالی:موضوع امتحان 

:امتحان ساعت زارت علوم ، تحقیقات و فناوريو:مقطع و رشتــه  تحصیلی 

:وقت امتحان دانشــکده فنی و مهندسی قوچـــان:نام استـــآد 

بارممتـــــن ســـــــــواالتشماره

1

2

2

)یکپارچهدیاگرام سخت افزاري. (انتقال ثبات زیر را پیاده سازي نمایدسخت افزاري را طراحی نمایید که عبارات 
T0 X  : R5 R0 , R1 R3+R2

T0 X' : R5 R0 + R1

T1 : R5M[R1]
T2 Y : R5 R5 + 1
T2 Y' : R5 R2

T3 : R5 R3 , M[R1] R3 + R2

طراحی نمایید، و سپس عملیات آن را تشریح ) A-1(و کاهشگر )A+1(، یک مدار توأم افزایشگرFAعدد 4با استفاده از 
. نمایید
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13/3/1392:امتحان تاریختحقیقات و،  وزارت علوم معماري کامپیوتر:امتحانموضوع 
8:30:امتحانساعتمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچانو فناوري اطالعاتکامپیوترمهندسی :مقطع و رشتــه
دقیقه120:وقت امتـحان مهدي صادقی زاده:               نام استــــاد  
:شماره صندلی :شماره دانشجویی:نام دانشجـــو 

خیربلی: آزاد است کتاب - جزوه استفاده از :نوع ماشین حساب مجاز نیست               مجاز است:  استفاده از ماشین حساب

:   .                                                     شماره دانشجویی :نام دانشجــو 

دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشکده کامپیوتر و فناوري اطالعات



. را با زمانبندي دقیق بنویسیدInDirectو Decodeو Fetchسپس عبارات انتقال ثبات مراحل ،سخت افزار پایه زیر را در نظر بگیرید3
مرحله اول روي شکل 3در انتها سخت افزار را براي .را نیز براي آن بنویسیدBunو Storeو ADDهمپنین عبارات انتقال ثبات دستورات 

.تکمیل نمایید
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Fetch:

Decode: ADD:

InDirect:



سیکل وقفه را نیز با عبارات انتقال ثبات آن . آرایش ورودي و خروجی را براي کامپیوتر پایه با رسم شکل تشریح نمایید4
.توضیح دهید
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STORE: BUN:



توجه . (مشخص نماییدرشته عبارات انتقال ثبات الزم براي اجراي آنها را از . فرض کنید دستورات ارجاع به حافظه زیر را داریم5
. پاسخ دهید7کامپیوتر پایه مانو فصلاین سوال را با توجه به )نباید تغییر کندACنمایید که در دستورات زیر مقدار 

سمبلکد عمل            نمایش سمبولیک    
ADM 0010                                              M[EA]M[EA] + AC
SEQ             0101 If (M[EA] = AC) Then PC PC+1
ISZ 0110 M[EA]M[EA] + 1 , IF (M[EA]=0)  Then PC PC +1

.سپس ریزبرنامه سمبولیک هر یک از دستورات فوق را با توجه به جدول زیر کامل نمایید
F3F2F1

NOPNOPNOP
XORSUBADD
COMORCLRAC
SHLANDINCAC
SHRREADDRTAC

INCPCACTDRDRTAR
ARTPCINCDRPCTAR

ReservedPCTDRWRITE
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با توجه به . (به طور کامل تشریح کرده و سخت افزار آن را ترسیم نماییدرا ) Sequencer(واحد مولد آدرس ریز دستور بعدي 
)7کامپیوتر مانو فصل 

قفهوآدرسسطوتکهIADمکانازراجدیديPSWسپس.میدهدپاسخقفهویکبهPSWو PCانتقالباتريوکامپی
.دوشمیاندهوخIAD+1ازقفهویسوسربرنامهآدرسلینوا.اندومیخدوشمیمشخص

.یسیدوبنقفهوالوزیررازبازگشتبرايراعملیاترشته)ب.یسیدوبنقفهوسیکلبرايراجزئیعملیاترشته)الف
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.از دو سوال زیر فقط یکی را به دلخواه پاسخ دهید

در . سپس دالیل استفاده از انواع روشهاي آدرس دهی را ذکر نمایید. قالب دستورالعمل را به همراه اجزاي اصلی آن تشریح نمایید
.تمامی انواع روشهاي آدرس دهی را با ذکر مثال تشریح نماییدانتها 

. براي ارزیابی عبارت ریاضی زیر، برنامه هایی با دستورات دو آدرسه و صفر آدرسه بنویسید
X =

2

a-b*c+(d/e-f)

h-k*g+i


